
Koronka za kapłana. 

Szczęść Boże. Jest taka akcja utworzona przeze mnie "koronka za kapłana". Polega na modlitwie za 

jednego konkretnego kapłana Koronką do Krwawych Łez Maryi. Trzeba odmówić 15 koronek za jednego 

kapłana i można je odmówić w jeden dzień, w trzy dni i w tydzień. Jak kto może. Te koronki do Krwawych 

Łez Maryi za kapłanów są dlatego pożyteczne, ponieważ wielu kapłanów potrzebuje duchowego umocnienia  

czy w ogóle odnowienia sił duchowych. Maryja przez swoje wstawennictwo może uczynić wszystko, a 

szczególnie dodać im te łaski, kóre są im indywidualinie najbardziej potrzebne. Na przykład: dać żywą wiarę, 

miłość do Boga, do ludzi, odwagę, mądrość w posłudze duszpasterskiej, mądrość w modlitwie, radość Ducha 

Świętego, pomnożyć talenty i zdolności potrzebne do owocnego działania duszpasterskiego, wzbudzić większą 

gorliwość itd. Tą koronką Pan Jezus skutecznie usuwa wady i złe nawyki w życiu duchowym i moralnym, a w 

zamian wyposaża w zdolności i conty. Nie mówiąc o usunięciu z myślenia wszystkich zakłamań, które 

wprowadził zły duch – ojciec kłamstwa jak go nazywa Pan Jezus. Dlatego warto wziąć do ręki KORONKĘ DO 

KRWAWYCH ŁEZ MARYI i wspomóc kapłanów w ich drodze do świętości. Gdy modlę się za kapłanów i za 

innych ludzi tą modlitwą, zauważam zmiany, które Miłosierny Bóg czyni. Mam przykłady osob „omodlonych” 

tą koronką, że nawet już po kilku koronkach zniknął gniew, zranienia duchowe, smutek, niechęć do 

przebaczenia, zablokowanie na spowiedź świętą, zamęt w rozumieniu spraw religijnych i moralnych, zwątpienie 

w wierze. 

Dlatego warto …  

 

 Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: 

"Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, 

chętnie im tego udzielę. (...) łnnym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) 

której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; "Oto Różaniec Łez Moich... Syn Mój chce 

Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec 

(Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła". Matka Boża 

wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać 

"Koronkę do Leź" o 7-mej wieczorem... Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo 

.Koronka ta ma wielką moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze "Róży Duchownej" 

we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: "Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! 

Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka. 

"Oto Różaniec Łez Moich... Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich 

łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza 

opętanych przez diabła". - Takie słowa czytamy w tym objawieniu. Otórż sam doświadczam pozytywnych 

skutków tej koronki w mojej wspólnocie, jak również wśród ludzi z którymi się spotykam i dlatego 

postanowiłem pomóc swoim kolegom kapłanom w mojej diecezji szczecińskokamieńskiej i ...przemadalam w 

ten sposób każdego kapłana osobno. W tej chwili jest omodlonych prawie 300 kapłanów mojej diecezji. 

Potrzeba jeszcze omodlić 350. Ilość koronek jest uśrednioną liczbą. To wynika z mojej modlitwy, że tak 

wystarczy aby kapłan dostał zmiany tak duże, że zacznie się inne życie duchowe i inne podejście będzie do 

pracy duszpasterskiej. Po prostu. 

Warto wiedzieć, że gdy ktoś się modli za kapłana aby mu pomóc zmienić życie na bardziej święte, ma wpływ 

nie tylko na tego jednego  duchownego, ale przez jego ubogaconą łaskami osobę - na kilkadziesiąt, ba może 

nawet na kilkustet ludzi, a może jeszcze na tysiące! Ta modlitwa za kapłana, nie tylko zbliży tę duchowną osobę 

do Boga, ale pośrednio przyczyni się do nawrócenia i zbawienia jeszcze innych, których Bog  stawia na drodze 

życiowej tego kapłana.  Zatem jest to wielka pomoc. 

Można powiedzieć jeszcze tak. Kto wsparł kapłana aby duchowo był napełniony i umocniony cnotami Bożymi, 

ma wpływ na całą parafię w której on pracuje, a także na nowe powołania kapłańskie.Warto zaznaczyć, 

również, że  ta modlitwa odmawiana za kapłana, powoduje duże zmiany wewnętrzne i oczyszczenie duchowe w 

osobach które je odmawiają! Jest to zatem pomoc obustronna. Każdy kto modli się tą koronką, jest także 

przemieniany  i ubogacany duchowo, a tym bardziej, gdy modli się osoby duchowne. Bogu bardzo zależy aby 

wierni troszczyli się o duchową siłę kapłanów, bowiem Kościół jest nie tylko nam dany ale i zadany. Zadanie to 



-jest troską naszą aby każdy był silny Bogiem a szczególnie duchowni. Wszędzie tam gdzie duchowni są mocni 

Duchem Świętym dzieją się wielkie rzeczy i wielkie łaski spływają na ludzi. Dlatego wszystkiego warto … . 

 Jest zatem konto o nazwie: koronkazakaplana@gmail.com  Tu można się zgłosić aby podjąc koronkę za 

konkretnego kapłana. Dostaję się tylko imię kapłana i ...błogosławieństwo na wykonania zadania.  Wszystkim 

chętnym mówie – Szczęść Boże i już błogosłwię władzą Chrystusowego Kapłaństwa. W imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen.  

-do koronki za kapłana zaprasza: 

Ks Jacek Skowroński -dyrektor do spraw formacyjnych domu pielgrzyma w Szczecinie, promotor nowenny 

pompejańskiej za Ojczyznę, rekolekcjonista. 

Uwaga: Uśrednienie ilości koronek do 15 oznacza, że modliłem się o światło Ducha Świętego, ile potrzeba tej 

modlitwy za jedengo duchownego gdy planuję modlitwę za całą dużą grupę kapłanów w mojej akcji. Ponieważ 

przemodlę każdego kapłana i nie sam ale z grupą rozmodlonych Bożych ludzi. Nie każdy kapłan ma aż tyle 

problemów! Bardziej chodzi o wymodlenie dyspozycji duchowych do lepszej pracy kapłańskiej, a więc nowych 

zdolności, umiejętności, cnót … . 

Indywidualnie w modlitwie za poszczególne osoby może to wyglądać inaczej. Co wówczas czynić? Albo prosić 

Ducha Świętego o mądrość do modlitwy? ( To w ogóle warto czynić zawsze gdy podejmujemy nowe dzieło 

modlitewne w określonej sprawie !) Albo założyć pewną okrągłą liczbę na przykład 33 razy dla uczczenia lat 

życia Pana Jezusa. 

Ponieważ szczegółowych wskazań nie dostaniemy,  możemy też odmówić pewną ilość koronek na przykład 10 

za osobę która potrzebuje pomocy, ale wtedy warto prosić Boga o podpowiedż: -Boże co jeszcze mam uczynić 

dla tej sprwawy? Proszę więc nie sugerować sobie gdy będziecie modlić się za konkretną osobę, że właśnie 15 

koronek musi być. Ilość koronek zależy od tego ile problemów duchowych tej osoby zauważamy i chcemy je 

omodlić i za każdy jeden który „zauważamy” czynimy jedną koronkę. Tak myślę i tak potwierdza to moje 

doświadczenie. Ale czy wszystkie problemy duchowe widzimy? Na pewno nie. Bo to co jest duchowe – może 

być tylko mocą Ducha Świętego wskazane. Dlatego można tu „zrobić poprawkę” i dodać jeszcze kilka koronek. 

Tak radzę. Przyglądajmy się co się zmienia w osobie i wtedy można ewentualnie powrócić do tej modlitwy. 

Szczęść Boże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KORONKA 

Do Krwawych Łez Matki Bożej  
 

O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i 

składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z 

największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc 

Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry 

Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych 

Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą 

Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić 

przez całą wieczność w Niebie.  Amen.  
 

Na dużych paciorkach: 

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię 

najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w 

Niebie.  
 

Na małych paciorkach: (7x) 

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy 

Twojej Najświętszej Matki.  
 

Na zakończenie: 

(3x) „O Jezu spójrz..."  
 

Modlitwa 

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko 

Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi 

prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego 

wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę 

Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o 

które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia 

wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko 

Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w 

kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat 

przed zagładą! Amen.  

 


